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Mitingul și demonstrația oamenilor muncii din Valea Jiului 
cu prilejul celei de a 17-a aniversari a eliberării patriei

*
J “Lorii zilei de 23 August au 
I găsit Petroșaniul îmbrăcat in 

straie de sărbătoare. Peste orașul 
trezit la viață răsunau acordurile 
■pline de veselie ale fanfarei.

Era chemarea avântată la marea 
sărbătoare — cea de a 11-a ani
versare a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist. Încă de 
cu dimineață, străzile împodo

bite cu steaguri roșii și tricolore, 
Icu lozinci mobilizatoare, foto

montaje oglindind realizările mă
rețe ale regimului nostru demo- 

I crat-popular și tablouri ale con~ 
t ducătorilor de partid și de stat 
au cunoscut o animație puțin o- 
bișnuită. Imbrăcați în haine de 
sărbătoare, mulți dintre ei pur- 
tînd pe piept decorații, mii de 
oameni ai muncii din Petroșani 
se îndreptau într-un șuvoi nesfâr

șit spre Piața Victoriei unde ur
ma să aibă loc mitingul în cins

tea celei de a 17-a aniversări a 
eliberării patriei. Alături de miile 
de muncitori din Petroșani, înce
peau să sosească delegați ai oa- 
* menilor muncii din celelalte loca- 
i ale Văii fiului.
Cu mult înainte de începerea 
mitingului, Piața Victoriei părea 
un uriaș covor multicolor format 
din miile de oameni ai muncii 
veniți să participe la mitingul 
consacrat măreței sărbători. in 
față pionierii, alături de gărzile 
muncitorești, reprezentau parcă 
viitorul fericit al patriei noastre,
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Mai sînt cîteva minute pînă la 

începerea mitingului. Tovarășul 
Lazăr David, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
primește raportul comandantului 
gărzilor muncitorești. După trece
rea în revistă a gărzilor muncito
rești, acestea sînt felicitate de tov. 
Lazăr David. In prezidiu au luat 
loc tovarășul Lavăr David, mem
bru al Biroului Comitetului 
regional de partid Hunedoara, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, Rac- 
zec loan, Ghioancă Victor, Vîj- 
dea Gheorghe, secretari ai Co
mitetului orășenesc de partid, Blaj 
Traian, președinte al Comitetu
lui executiv al Sfatului popular 
al orașului Petroșani, Momeu Sa- * 
moilă, președinte al Consiliului * 
sindical locpl, Antal Ștefan, prim- * 
secretar al Comitetului orășenesc j 
U.T.M., Szuder Wiliam, membru J 
al Biroului orășenesc de partid 
Petroșani, director general al 
C.CM.f., Cătană Vasile, membru 
al Biroului orășenesc de partid, 
Constantinescu llie, Cornea Ele
na, Dan Vaier și Mîrza loan, 
membri supleanți ai Biroului Co
mitetului orășenesc de partid, pre
cum și invitați.

Tovarășul Blaj Traian deschide 
mitingul oamenilor muncii din 
Valea fiului. In continuare dă 
cuvîntul tovarășului Lazăr Da
vid. Cuv'intarea a fost deseori în
treruptă de aplauze, de lozinci de 
slavă pentru partid, pentru ma
rele popor constructor al 
nisnUtlLA, pentru armata sovietică 
eliberatoare.
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J păzit cu strășnicie de piepturi
J oțetite de muncitori, făuritori har- 
I nici ai socialismului.
• ••••••» »»»•» *-* -ir

Cuvîntarea tovarășului 
David

mare dtecît cea dinainte de răz
boi, producția industriei con
structoare de mașini — de 10 ori, 
producția industriei chimice — 
de 11 ori, producția de energie 
electrică — de 7 ori. Este deose
bit de semnificativ faptul că nu
mai în primele 5 luni din acest 
an țara noastră a produs de 3 
ori mai mult oțel și energie e- 
lectrică dtecît a produs în întreg

Lazăr
Tovarăși,
Astăzi, poporul nostru sărbă

torește împlinirea a 17 ani de la 
neuitata zi de 23 August 1944, 
ziua eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist.

Cu 17 ani în urmă, în condi
țiile ofensivei eliberatoare a glo
rioasei armate sovietice pe teri
toriul țării noastre, Partidul Co
munist a organizat insurecția 
armată care a dus la răsturna
rea dictaturii militaro-fas'ciște și 

'la ieșirea Romîniei din crimina
lul război dezlănțuit de Germa
nia hitleristă împotriva Uniunii 
Sovietice.

La chemarea partidului și ex- 
primînd voința poporului, arma
ta romînă a întors armele împo
triva cotropitorilor hitleriști și, 
cu sprijinul armatei sovietice, i-a 
izgonit de pe pămîntul patriei. 
Soldații și ofițerii romîni, însu
flețiți de o fierbinte dragoste da 
patrie și de ura împotriva co
tropitorilor fasciști, a luptat cu 
eroism, umăr la umăr cu ostașii 
sovietici, pînă la zdrobirea de
finitivă a Germaniei hitleriste. 
Sîngele vărsat pentru cauza co
mună de fiii popoarelor romîn și 
sovietic a cimentat prietenia Și 
alianța romîno-sovietică, scumpă 
întregului popor.

In perioada istorică scurtă ca
re s-a scurs de la eliberarea ță
rii — a spus în continuare vor
bitorul — harnicul și talentatul 
nostru popor a obținut, sub con
ducerea înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn, realizări cu 
care pe drept cuvînt se poate 
mîndri. In țara noastră a biruit 
socialismul, a fost lichidată pen
tru totdeauna exploatarea omu
lui de către om, a fost construi
tă o puternică industrie și s-a 
înfăptuit în linii generale coope
rativizarea agriculturii.

Azi, producția industrială a 
, țării noastre este de 5 ori mai

DEMONSTREAZĂ HARNICII MINERI 
AI BAZINULUI NOSTRU

In rînduri compacte, sub faldurile a sute de drapele roșii și 
tricolore, se apropie de tribună delegațiile 
Jiului. La marea sărbătoare națională 
bunele necesar economiei naționale 
146.650 tone de cărbune peste plan, 
peste 1,118 tone pe post, acestea sînt 
minerii noștri le-au raportat partidului

A

In fruntea tuturor
Cinstea de a 

trația oamenilor 
Jiului a revenit 
lectivului de la 
mîndria datoriei 
sosință, au purtat prin fața tri 
bunei graficul realizărilor colec-

deschide demons- 
muncii din Valea 
de astă dată co- 
mina Uri câni. Cu 
împlinite cu pri -

minerilor din Valea 
colectivele care asigură căr- 
raportează mari succese, 
o productivitate medie dfâ 
principalele succese pe care 
și guvernului la 23 August.

cei mai buni
735.000 lei depășindu-și astfel an
gajamentele anuale majorate. îm
preună, așa cum muncesc în adîn- 
curi, au pășit plini de entuziasm 
minerii Olasz Venczel, Gîlcă Ni- 
colae, inginerul Voichîța Ioan și 
ceilalți membrii ai delegației.

șef de brigadă Bogdan Gheorghe, 
pe Brinzău Aurel sau Moise Ioan 
din generația de azi a Vulcanului 
renăscut, fără să vrei te duc gîn- 
durile cu mulți ani 
fețele vulcănenilor 
zîmbetul, cînd viața 
tea ce-i bunăstarea.

Delegația Vulcanului poartă cu 
îndreptățită mîndrie Drapelul de 
mină fruntașă pe țară în ramura 
cărbunelui brun, drapelul de sec
tor fruntaș pe bazin. Minerului 
Solga Iosif și celorlalți care poar
tă graficul realizărilor minei le cre
te inima de mîndrie cînd pășesc 
prin fața tribunei. Au și de ce. De 17 
ori mai mult cărbune dau în a* 

fațâ 
încă 
dat 
23

în urmă cînd 
nu știau ce-i 
lor nu cunoș-

cest an minerii Vulcanului 
de producția din 1951 și 
32.350 tone de cărbune au 
peste planul anual pînă la
August. Economiile peste plan ob- . 
ținute de ei depășesc 1.200.000 lei 
dintr-un angajament anual de 
1.300.000 lei.

Minerii Poloboc Constantin și Cîrciumaru Victor poartă cu 
mînidrie graficul realizărilor minei Uricani.
tivului minerii fruntași Poloboc 
Constantin și Cîrciumaru Victor. 
Uricănenii au raportat că de la 
începutul anului și pînă la 23 Au
gust au livrat cocsarilor peste plan 
36.086 tone de cărbune, cantitate 
obținută pe seama creșterii ran
damentului mediu la peste 1,350 
tone pe post, au realizat econo
mii peste plan în valoare de

Minerii noului Vulcan
cărbune, ca și cei care acum 
resc faima acestui colectiv, 
vindu-i cum trec prin fața
bunei scandînd lozinci pe .bătrînul 

' maistru Fedor Petru și pe tînărul

Raportînd succesele de pînă a- 
cum, colectivul minei s-;a anga
jat să obțină noi și mai mari rea
lizări, „Ne vom strădui, spunea 
înaintea mitingului șeful minei, 
inginerul Peșitz Iosif, ca pînă la 
finele anului să dăm peste 
încă cel puțin 10.000 tone de 
bune cocsificabil.

plan
car-

Delegația minerilor de la Vuh 
can e numeroasă. Au venit la de
monstrație tineri și vîrstnici, cei 
care acum 10 ani au scos din a- 
dîncurile minei primele tone de

fău- 
Pri- 
tri-

în pag. 4-a)

Aspect de Ia mitingul oamenilor muncii din Vaile a Jiului închinat sărbătoririi zilei de 23 August. 
Piața Victoriei din Petroșani a devenit o mare de oameni entuziaști. Sînt mineri și constructori, 
muncitori și intelectuali, tineri și vîrstnici, femei și bărbați. Au venit din toate localitățile și col
țurile Văii Jiului, din abatajele adîncurilor, de pe schelele șantierelor, din exploatările forestiere. 
Intr-o atmosferă entuziastă a avut loc mitingul închinat celei de-a 17-a aniversări a eliberării pa
triei.

Fruntașii luptei 
pentru calitate

Alături de celelalte colective 
din Valea Jiului s-au prezentat- la 
demonstrație, mîndri de realizările 
obținute, și minerii de la Aninoa- 
sa. Din abatajele acestei minei au 
fost extrase de la începutul anu
lui 5050 tone de cărbune peste 
plan. Prin extinderea metodei de. 
pușcare selectivă și a alegerii cu 
grijă a sterilului, procentul de ce
nușă din cărbunele extras a scă
zut în medie cu peste 2 la sută 
față de norma admisă.

In rîndurile manifestanților. de 
la Aninoasa se aflau numeroși 
fruntași printre care și membrii 
brigăzilor conduse de Bulgaru 
Gheorghe, Schneider Francisc, 
Gristea Aurel, care și-au depășit . 
simțitor angajamentele luate în 
cinstea zilei de 23 August.

Mîndria colectivului
...Prin fața tribunei trec harnicii 

mineri de la Lonea. In primele 
rînduri pășesc fruntașii — mîndria 
întregului colectiv al exploatării. 
Printre ei se află Berindei Aurel, 
a cărui brigadă a dat în cinstea 
zilei de 23 August mai mult de 
500 tone de cărbune de bună ca
litate peste plan, tehnicienii Prinț 
Safnoilă și Kopetin Vasile, ingine
rul Berceanu Lucian, șeful secto
rului I și mulți alții. Pe graficul 
minei, purtat de minerii fruntași 
Boca Ștefan și Borș Cristache erau 
înscrise următoarele cuvinte : In 
cinstea zilei de 23 August colecti
vul minei a depășit planul de pro
ducție cu 4,8 la sună și a reali
zat o prbductivitate cu 1 la sută 
mai mare decît cea planificată.

Coloana minerilor 
petrileni

Primită cu puternice aplauze, 
coloană minerilor din Petrila poar
tă în frunte grafice care oglindesc 
însemnatele realizări obținute pe 
mină și pe sectoare în cinstea ce
lei de-a 17-a aniversări a elibe
rării patriei de sub jugul fascist. 
Pe graficul minei se putea citi că 
de la începutul anului au fost ex
trase peste 
42.269 tone 
tone peste 
cinstea zilei 
cifre de pe 
nerea unui 
exploatare de 1,242 tone cărbune

de plansarcinile
de cărbune, cu 1007 

angajamentul luat în 
de 23 August. Alte 
grafic oglindesc obți- 
randament mediu pe

(Continuare în pag. 2-a)
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Coloana minerilor pefrileni
(Urmare din pag. l-a)

pe post ți realizarea unor econo - 
mii la prețul de cost în valoare 
de 841.000 lei. Graficul sectorului 
I pe care îl purta cu o firească 
mîndrie brigadierul Neagu Gheot— 
ghe arăta că acest sector s-a si
tuat în fruntea întrecerii pe ex
ploatare in cinstea lui 23 August 
avînd o depășire a planului de 
producție cu 16 la sută, a pro
ductivității muncii planificate cu 
20 la sută, precum și o realizare 
la economii în valoare de 
1 048.694 lei.

Carul alegoric, cu care minerii 
petrileni s-au prezentat la demons
trația de 23 August, simboliza pu
ternic creșterea gradului de me

canizare în subteranul minei. Pe 
carul alegoric se găseau minerul 
Croitcru Gheorghe, vagonetarul 
GySrok Dionisie, mecanicul Kosta 
Iosif care învăț iscau activitatea 
dintr-un abataj unde munca este, 
ușurată prin folosirea mașinii de 
încărcat sovietice GNL și a per
foratoarelor electrice.

Au trecut apoi prin fața tribu
nei muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la preparația Petrila. Ei 
au raportat partidului că în cins
tea măreței zilei de 23 August au 
depășit planul la brichete cu 25 
la sută, au redus cu 8,7 la sută 
conținutul de cenușă din cărbunele 
preparat și au realizat economii 
suplimentare la prețul de cost în 
valoare totală de 1.254.000 lei.

Minerii celei mai mari mine

...„Trec, rinduri, rinduri muncitorii / Cu steagu-n vint desfășurat / E steagul marilor victo
rii / De partid înălțat...1*.

Da, în fruntea coloanei, în rinduri dese, ebrze trec muncitorii înarmați, imbrăcați în hainele al
bastre ale gărzilor muncitorești. Pașii lor vîguroși demonstrează forță, hotărîrea clasei muncitoare, 
a întregului nostru popor de a-și 
ții noi,

I Flori din primăvara :> 
[ vieții )
? Nu era deloc nărăvaș deși p 
I coama lui flutura în vint cu ne- 
? răbdare. Micuțul călăreț, strunea 7 
> cu pricepere căluțul lui de lemn, ț 
l Dacă nu luai în seamă dimensiu.- < 
i nile, calul de lemn și călărețul, \ 
Stmbrăcați în alb, din jruntea co- 'ii

Ioanei pionierilor, părea un făt 
ț frumos, deschizător de drumuri P 
І ca în povești. Și cum să nu aplauzi ) 
l din totată inima, florile de рт'г țj 
5 măvară, primăvara vieții noi — s! 
ț pionierii. Cu fețele îmbujorate, l 
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5
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) piepturile multora dintre ei stră

luceau steluțe roșii, distincțiile 
pionierești, semn al hărniciei și 
Strădaniei lor la învățătură. Mar- 
tinovici Mihai, Kovacs Elvira, 
Șolga Ecaterina, Belea Ecaterina, 
ionică Cornel, alături de ceilalți 
pionieri fruntași la învățătură pă
șeau siguri, cu încrederea în vii
torul luminos. In coloana mine
rilor de la dricarii pășeau alături 
de părinții lor și pionierii purtînd 
cu mîndrie pancarte pe care erau 

, înscrise numele părinților și fra~ 
fiior lor cu realizările obținute 

г in producție; izvorul condițiilor 
[ excepționale de învățătură, gra- 

tuitatea manualelor școlare, pentru 
care pionierii aduc mulțumirile 
lor calde.

îmbinate armonios cu cravatele 
roții fluturînd în vint, pionierii 
ți elevii au trecut prin fața tri
bunei mamjestîndu-și bucuria și 
recunoștința pentru tot ce s~a fă
cut pentru ei, pentru grija pă
rintească purtată de partid. Pe

apăra CU fermitate cuceririle revUuționare pe drumul făuririi vie

Trec cei ce valorifică bogăția 
pădurilor noastre

Maiștrii de exploatare Scorei 
loan și Stoica Gheorghe purtau 
în brațe un panou reprezentînd 
una din bogățiile cele mai de 
seamă ale patriei noastre. Pe 
fundalul alb imaculat se profi
lează întinderile nesdirște ale pă
durilor cu brazi și fagi, șoselele 
de munte pe care străbat trac
toarele 
portînd

Urmînd unui compact grup de 
stegari, coloana minerilor cfe la 
Lupeni se apropie de tribună. In 
fruntea ei un frumos car alego
ric. Perforatoare electrice, cra
tere blindate, armare metalică, 
iată tehnica avansată care stă 
la dispoziția lupenenilor și pe 
care ei o folosesc din plin. Cînd 
a pășit la rînd cu ceilalți mi
neri prin fața tribunei brigadie
rul Lukacs Andrei a zîmbit fe
ricit. In cinstea lui 23 August din 
frontalul său de pe stratul 18, 
cu ajutorul unui crațer blindat 
și al unei haveze sovietice, a

aproape o tonă pe post, cărbune 
cu circa 2,5—3 la sută mahpu
țin șist decît prevede norma./

Minerii de ia Lupeni poartă^cu 
mîndrie portretele celor mai buni 
dintre ei, fruntași ai luptei pen
tru cărbune mult și bun. Ii re
cunoaștem ușor pe Ghioancă Sa
bin, Spînu Petru, Huda Mihai, 
Anghelescu Ion, Sfitlic loan, Kooș 
Lad’islau și pe alții. Lozincile a- 
flate în mîinile vînjoase ale lu- 
penenilor exprimă dragostea lor 
pentru partid, pentru guvern, 
hotărîrea de a îndeplini cu cin
ste mărefele sarcini trasate de

KD și camioanele trans- 
lemnul spre depozite.

funicu- 
âe pe 

vorbesc

Văzduhul e brăzdat de 
lare puternice. Săgețile 
grafic și cifrele înscrise 
de munca plină de rod a harni
cilor forestieri. Pe cele 6 luni ale a 
nuluî, muncitorii întreprinderii 
forestiere Petroșani au adus 
statului beneficii de peste 157 000 
lei reducînd prețul de cost prin 
valorificarea superioară a masei 
lemnoase cu aproape 140.000 lei.

Muncitorii uzinei fruntașe
fața tribunei de abia s-a

)
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Prin
scurs ultima coloană a minerilor 
și dinspre podul Maleia se ză
rește înaintînd carul alegoric ce 
însoțește coloana în care dfe- 
monstrează muncitorii, tehnicie
nii și funcționarii Uzinei de re
parat utilaj minier Petroșani. 
Coloana lor frece acum prin fața 
tribunei. Un vîjîit puternic în
soțit de o jerbă de mici fluturași 
multicolori ce zboară prin aer 
anunță intrarea în funcțiune a 
unui ventilator de mină instalat 
pe carul alegoric alături de ma
chetele altor zeci de mașini și 
utilaje miniere produse la 
U R.U.M.P. Un grafic înfățișea
ză dinamica creșterii producției 
uzinei față de anul 1948. Va-loa-

de ori 
ca în

ri urne-

rea producției globale este acum 
cu 480 la sută mai mare, produ- 
cîndu-se în prezent de 30 
mai multe utilaje miniere 
1948.

...In fruntea unui grup
ros de stegari pășesc purtînd cu 
mîndrie „Drapelul de uzină frun
tașă pe bazin" tov. Pașca Fran
case șf Cfora Iosif. Portretele lor 
ca și a multor altor fruntași în 
producție ca Krasznay Carol, 
Sereș Gheorghe, Roman Vasile, 
Teyfeles Gheorghe și alții sînt 
purtate cu cinste de demonstranți, 
pe numeroase pancarte. întregul 
colectiv al acestei uzine fruntașe 
se mîndrește cu succesele deose
bite pe care le raportează astăzi 
partidului iubit.

J Viitorul patriei
) Ca o revărsare de lumină și
l optimism demonstrația oamenilor 

....................
I

i
\

>il
i
i

muncii este deschisă de rîndurile 
celor mai mici participant! la ma
rea sărbătoare — pionierii. Im- 
bricați cu bluze albe, cu crava
tele roșii fluturînd la gît ei 
tint speranțele, viitorul patriei, 
constructori de mîine ai comunis
mului. Par niște flori vii dintr-o 
grădină, adevărate flori ale vie
ții pentru apărarea cărora sînt 
chemați să lupte toți oamenii 
cinstiți din lumea întreagă.

Vn pionier poartă în mînă un 
porumbel, simbol al năzuinței de 
pace a poporului nostru. Alții 
pdartă machete de mașini și di
ferite construcții, expresie a do
rinței celor mici de a învăța, în 
liniște, pentru a putea deveni 
mîine stăpîniî acestor mașini și 
făurarii celor mai minunate 
construcții.

Impresionantul și frumosul car alegoric al ener get iele nil or de la Paroșeni.

Carul alegoric al minerilor de la Lupeni.
scos prima fîșie de cărbune îna
inte de termen. Succese de sea
mă au raportat și minerii Feher 
Vasile de la sectorul I A, Fa- 
zakas Bela de la V sud, ingi
nerul Răspopa Ioan de la secto
rul III, întregul colectiv al mi
nei Lupeni care asigură cea mai 
mare parte din cărbunele cocsi
ficabil necesar industriei. Grafi
cul minei purta înscrise cu litere 
mari realizările colectivului : , 
11.150 tone de cărbune peste ș 
plan, un randament mediu te j ЦцЦДдд _ до

Carul alegoric al muncitorilor 
sanitari îmbrăcat într-un alb ima
culat, trece prin fața tribunei. El 
înfățișează un aspect din munca 
plină de răspundere a acelor oa
meni care zi și noapte veghează 
ca să restabilească sănătatea Oa
menilor muncii. Cite nopți docto
rul Lepădata Constantin, medic 
emerit, nu a vegheat la căpătîiul 
multor bolnavi din Valea Jiului! 
In aceeași coloană dr. Păscu Du
mitru. cunoscut în întreaga Vale 
a Jiului pentru meritele sale în 
muncă, defilează alături de colegii 
săi. El este unul din medicii pe care 
la orice oră din Zi și noapte îl

Congresul al Ill-lea al P.M.R. 
muncitorilor mineri.

In aceeași coloană cu minerii 
au pășit muncitorii preparației 
Lupeni. Ei au raportat prin ci
frele expresive ale graficelor că 
în acest an au livrat cocsarilor 
cu 4,6 la sută mai mult cărbune 
cocsificabil și au îmbunătățit re
cuperarea în special cu 0,4 la 
sută.
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•
• .«»/ înscrise cîteva cifre grăitoa
І re. Față de 1938 în 1960 longevi-

e

drie demonstrează dr. Eșanu loan, 
sora Cărăgeanu Tincuța și mulți 
alții asemenea doctorilor. Lă- 
pădatu și Pascu, stomatologul 
Nagy losif, neurologul Martino- 
viei Mihai și alți muncitori sani
tari de frunte. Pe panourile lor

tatea a crescut de 'a 43 la 66 
de ani !
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NNHignl și Ocuanstrallo oamenilor numen fliu Valea Anini 
cu prllcful celei de a 17-a aniversari a eliberării patriei

CONSTRUCTORBO Cînt, veselie, voie buna

In rînduri strînse trec prin fața tribunei cei care în anii regimului nostru au împînzit lo 
ralitățile miniere din Valea- Jiului cu blocuri de locuințe și așezăminte social-culturale moderne pen
tru mineri. Sînt constructorii T. R.C.H. In fruntea coloanei înaintează muncitorii constructori de pe 
șantierul 7 Lupeni. Ei au venit la demonstrație cu un frumos car alegoric sub forma unui bloc de 
locuințe ca simbol a.1 muncii lor. Pînă la 23 August constructorii de la Lupeni au predat anul acesta 
264 apartamente. La acest succes și-au dat din plin aportul muncitorii fruntași Boștină Ioan, Vasin 
Petra, Anghel Constantin, Căplcscu loan și mulți alții care defilează acum mîndri de rezultatei 
muncii lor.

Coloana constructorilor de la 
Petroșani. Și ei demonstrează mîndri 
cele 132 apartamente.

O E F E fâ I

Lupeni este urmată de cea a constructorilor de pe șantierul fc 
că și-au îndeplinit cu cinste angajamentul de a da în folosința

Minute în șir ropotele aplauze
lor nu mai 
fața tribunei 
dese, harnicii 
Cîtă bucurie, 
aceste momente fețele fruntașilor 
In producție aflați în coloană, 

.printre care mecanicii de locomo
tivă Don loan, și Marcu Aurel, 
fochiștii Bara Ștefan și Grîober 
Iuliu. lăcătușii Ciocîrlan Grigore, 
Bătrîn loan și mulți alții care 
s-au evidențiat prin realizări deo
sebite în cinstea marii sărbători.

Prin munca sîrguincioasă a ce
de la depoul de locomotive, 
la mișcare, revizie, precum și 
la atelierul de zonă, trenurile 
călători și mărfarele transpor

tând cărbunele extras de minerii 
Văii Jiului au fost expediate la 
timp și în deplină siguranță. Iată 
de exemplu, ce exprimă cifrele de 
pe .graficul depoului de locomo-

contenesc cînd prin 
pășesc, în rîoduri 

ceferiști petroșăneni. 
mîndrie exprimă in

ȘTII
privind munca colectivului de 
în primul semestru : retliza-

lor 
de 
de 
de

tive 
aici, 
rea planului de producție — 108 
la sută, productivitatea muncii — 
peste 110 la sută realizat, econo
mii —185.474 lei. Bogată în ini
țiative cate să permită economi
sirea combustibilului a fost între
cerea feroviarilor de la depoul 
Petroșani și pe aceeași, măsură 
și rezultatele. Mecanicii Dascălu 
Ioan, Groza Romulus, Rusu Pe
tru, Radu Cornel și alții au re
morcat numai în perioada 15—21 
august un număr de 38 de trenuri 
cu tonaj sporit, realizînd un spor 
de 3500 tone remorcate în plus 
și însemnate economii de combus
tibil

Solii artei noi
OS- 
os- 
de 
jur 
in

re-

Un car alegoric s~a apropiat 
de tribună. In prim plan un 
taș sovietic cot la cot cu un 
laș romîn simbolizînd frăția 
arme romîno-sovietică. De 
împrejur oameni îmbrăcați 
costume naționale din diferite
giuni ale țării, vorbesc despre 
realizările solilor artei — artiștii 
teatrului de stat din Petroșani. 
Carul alegoric este urmat de ar
tiști și artiste purtind buchete de 
flori. Pe piepturile multora din
tre ei printre care artiști cunos- 
cuți ca lordănescu Gheorghe, 
Dem. Columbeanu strălucesc or
dine și medalii, semn al prețuirii 
de care se bucură oamenii de ar
tă din țara noastră, semn al ani
lor îndelungați în munca teatrală.

Lucrătoni 
comerțului nostru 

socialist
Autocamionul este îmbrăcat 

sărbătorește. Stofe de diferite 
calități, mătăsuri, diferite țe
sături de in, bumbac reprezin
tă sortimentele de mărfuri ce

8
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8
8 
8

pot fi găsite din abundență în 8 
toate magazinele din Valea 8 
Jiului. 8

Pe un grarfic purtat de sa- 8 
lariații comerțului de stat sînt 8 
înscrise multe cifre. Față de 8 
1951 în 1960 au fost desfăcu- 8 
te prin magazinele comerțului 8 
de stat cu 975 la sută mai 8 
multe mărfuri. In fața lucrăto- o 
rilor din comerț defilează cei 8 
care se situează în fruntea rea- 8 
lizărilor sarcinilor de plan. Pe 8 
pieptul lui Schreter Adolf, res- | 
ponsabilul magazinului nr. 1 g 
strălucește Medalia Muncii, g

oooooooooooooooooooooooooooooooo 
8
8
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8 
8
8
8 răsplată binemeritată a mun*
8 cîi. Alături de el defilează lu- 
? crătorii fruntași Cioară Aurel, 
g Laszlo Francisc și mulți alții 
g Ei sînt aceia care se bucură 
8 dă aprecierea oamenilor mun- 
8 cîi din Valea JMni penfcu 
8 munca și strădania Gr.

Geî ce-au
Piața Victoriei părea o mare 

de capete. In lanul masiv și mul
ticolor fremătînd necontenit apar 
două insule ca două flori cu pe
talele albe ce se răsucesc ușor la 
dreapta și la stingă. Pînă să în
ceapă mitingul închinat sărbăto
ririi eliberării, dansatorii din Lu
peni și Petroșani s-au prins de 
mîini și în horă veselă au pornit 
să joace împreună cu alți oameni 
ai muncii veniți la demonstrație. 
Bucuria, voia bună, optimismul 
i-au însoțit pe cei ce-au îndrăgit 
cîntecul și jocul in tot timpul 
demonstrației. Ca și în alți ani 
așteptam formațiile artistice din 
Lupeni, cunoscute pentru măestria 
lor în toată regiunea, să încingă 
hori în fața tribunei. Dar, artiștii 
amatori de aici ne-au pregătit a- 
nul acesta o frumoasă surpriză : 
după coloana celor care au tri
mis la ziuă mii de toane de căr 
bune din abatajele Lupeniului, de 
tribună se apropia încet un car 
alegoric îmbrăcat in covoare cu 
frumoase motive naționale. La pri
ma vedere apărea un uriaș glob 
pămîntesc în jurul căruia se rotea 
ușor „Vostok" vestitorul comunis
mului. De jur împrejur în carul 
alegoric zece perechi de dansa
tori îmbrăcați în costume națio
nale din toate regiunile patriei și 
din alte țări ale lumii se prinseseră 
în hora prieteniei, simoblul senti
mentului nostru de muncă, liber 
de pace și prietenie.

La un moment dat coloana de
monstranților s-a întrerupt pentru 
a iăsa citeva clipe pricepuții dan
satori ai clubului central din Pe-

A intrat în obiceiul vremuri
lor noastre să sărbătorim ziua 
eliberării în cînt și veselie. Și 
cu fiecare nouă aniversare e tot 
mai multă manifestare a bucu
riei, tot mai multe cîntece și 
dansuri prezentate de artiștii a- 
matori și tot mai mulți spec
tatori.

...Parcă toți lupenenii s-ar fi 
adunat în jurul estradei impro
vizate în centrul orașului așa 
multa lume era de față în după- 
amiaza zilei dfe 23 August la 
prezentarea bogatului program 
cultural-artistic a formației clu
bului central al sindicatelor din 
Lupeni.

Iată-1 pe frontalistul Ghioancă 
Iuan aplaudînd cu frenezie apa
riția pe scenă a unuia din orta
cii săi. minerul Moldovan Gri
gore. Cîntecul bănățenesc inter
pretat de minerul solist îl face 
pe un bătrînior să exclame : „Ca 
la noi în Făget". Urmează brîul 
în opt. Saltă jucătorii în ritmul 
muzicii parc-ar fi pe arcuri — 
Damian baci — minerul pensio
nar — unul din suporterii echi
pei de fotbal Minerul le strigă 
dansatorilor „Bine băieți, bine 
artiștii tatii". Ropotul de aplau
ze care răsplătește pe dansatori 
acoperă vocea răgușită a „supor
terului". Damian baci privește în 
jur. O mare de oameni cu fețe 
luminate de veselie urmărește 
iccul artiștilor .amatori.

— Dragi spectatori brigada 
artistică de agitație a prepara- 
ției Lupeni vă prezintă primul 
său program prin care felicită 
pe fruntașii prep.arației.

Curiozitatea i-a 
proape de estradă

aduș mai a- 
pe tinerii Is-

pas Constantin, Ciortea loan și 
Galbenu Aurel tus-trei de la ter
mocentrala Paroșeni, pe Borza 
Simion și Tigoianu Florea de la 
preparație. Spîriu Petru împreună 
cu soția și cu un ortac al său, 
minerul Sîrbu Petru cu maistrul 
minier Grosaru Constantin și cu 
prim maistrul minier Grinu Ghe
orghe, toți die la sectorul III al 
minei ascultă cu atenție la șirul 
de nume de fruntași ai prepa- 
rației.

— Vezi d’acă le dam cărbune mai 
bun le-a crescut numărul frun
tașilor. Sîrbu îl aprobă di nd din 
cap fără însă să-și întoarcă pri
virile de la scenă.

Urmează un nou dans. Dan
sează minerul Iușan loan abia 
reîntors din Capitală de la finala 
celui de-al VI-lea concurs 
tural-artistic. Aplauzele nu 
contenesc.

...S-a înoptat. La lumina 
rescentă programul artistic 
tinuă. Veselia e generală. Chioș
curile T.A.P.L. sînt asaltate. 
Micii sînt gustoși, iar berea re
ce „de la gheață". Vînzare bună 
fac și Sanda Dumitru, Dogaru 
Marin și Sandu Constantin la 
chioșcul cu fructe amenajat în- 
tr-un colț în centrul orașului.

...Pe drumul care duce la mi
nă merg în pași grăbiți minerii 
comandați în șut de noapte pen
tru lucrări de asigurare a aba
tajelor. Printre ei se află și Or
ban Gheza unul din ortacii lui 
Ghioancă loan. Pe pe scenă îi 
însoțește cîntecul: „Noroc bun, 
noroc bun!“, și urările de bine 
ale ortacilor care au rămas să 
mai petreacă în cînt și veseli® 
pînă tîrziu în noapte.

Зеара la clubul din Vulcan
Elanul, vigoarea, voioșia și en

tuziasmul sînt specifice tineretu
lui. Aceste calități și-au găsit cu 
adevărat expresia începînd cu 17 
ani în urmă, cînd poporul nostru 
condus de eroicul său partid s-a 
scuturat de jugul exploatării.

Tineretul din Vulcan, alături de 
ceilalți mineri și muncitori, a 
contribuit an dfe an la înflorirea 
și diezvoltarea orașului. Sute de 
tineri vulcăneni, mineri, energe- 
ticieni și de alte profesii au în- 
tfmpinat a 17-a aniversare a e- 
liberării patriei noastre cu în
semnate succese în muncă.

Ziua de 23 August a găsit Vul
canul sărbătoresc împodobit. Zo-canul sărbătoresc frnp<

îachăgit cin tecul și jocul
troșani să joace cu foc câteva 
scene dintr-un dans tineresc, în 
fața tribunei. Ca și cei din Lupeni 
dansatorii din Petroșani purtau 
costume — perechi, perechi — din 
toate regiunile țării.

Aplauzele s-au întețit deodată 
cînd în fața tribunei au apărut 
cei care abia se întorseseră de la 
București unde participaseră la fi
nala pe țară a celui de-al VI-lea 
concurs al formațiilor artistice de 
amatc-ri : membrii brigăzii artis
tice de agitație de la Aninoasa.

Fluturind buchete de flori și 
batiste multicolore artiștii ama
tori din Aninoasa aduceau parcă 
un omagiu de mulțumire celor care 
le-au creat condițiile minunate 
pentru a duce mesajul de artă al 
Văii Jiului pe scena întrecerilor

finale ale celui mai mare concurs 
de amatori din țară. Soții Iancu, 
soții Fodor, Llciu Lucia, Negraru 
Gheorghe, Ștcfăneecu Tinel șl cei
lalți membri ai brigăzii artistice 
au fost $i la demonstrație aplau
dați cu aceeași căldură ca și pe 
scena teatrului C.C.S. din Bucu
rești. Bogata activitate artistică de 
la clubul din Aninoaaa a fost eta- 
lonată în fața tribună și de dan
satori, soliști, instrumentiști.

Frumoasele costume naționale 
purtate de tinerii artiști amatori 
au colorat coloanele tuturor sin
dicatelor miniere participând la de
monstrație pentru a păși apoi în 
întrecerile din cadrul concursului 
cultural sportiv al tineretului din 
Valea Jiului desfășurat cu prile
jul marii sărbători.

IN CLIȘEU : Formația cltibulai central Petroșani.

cul- 
mai

fiuo- 
cou-

nele verzi, miile de flori de dife
rite culori dau orașului un as
pect frumos. In dimineața zilei 
mulțî vulcăneni au participat la 
mitingul și demonstrația din Pe- 
treșanî.

După-amiază, sălile clubului 
fremătau do lume. Unii ,au vizio
nat filmul, alții s-au întrecut îa 
diferite sporturi ca popice, șah 
etc.

Seara, într-una dlin sălile clu
bului a fost organizată o întru* 
nire tovărășească unde au luat 
parte zeci de tineri și tinere. 
Printre ei se găseau mulți care 
sînt cunoscuți ca muncitori har
nici, care au întîmpimt ziua de 
23 August cu frumoase realizări 
în producție. Să amintim pe 
cîțiva: Gagyi loan, Chetroiu 
Aurel, Bîrlea Ioan, Pardos Ni- 
colae de la mina Vulcan, Ber- 
ciu Petre și Rovența Nicolae de 
la U.E.V., Tașnady Iosif de la 
T. C. Paroșeni, tineri de pe șan
tierul Coroiești și alții. Toți. îm
preună au petrecut cu voioșie pî
nă noaptea tîrziu. S-a dansat și 
glumit.. Fiecare a trăit cu bucu
rie ziua marii sărbători. Noua 
generație .a Vulcanului se bucură 
din plin <fe condiții înfloritoare 
de viață pe care le are, a săr
bătorit cu entuziasm ziua de 23 
August.

Epoleții aurii !
O coloană compactă se apropia t 

cu pași hotărîți de tribună. Im- 
brăcați în uniforme de culoarea 
cărbunelui cu epoleții aurii ștră~
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J unul de îiwățămîni 1960^1961
• numărul Iot a ajuns la 912 iar
• anul acesta va spori cu încă 470
• de studenți. In rîndul celor care 
$ au ținut să-și arate recunoștința 
î față de partid au pășit foști mi- 
I neri, studenți. Cei care poar*
• tă azi epoleții aurii,
• păși ca ingineri în producție ala-
• turi de harnicii mineri.• • .... , .

lucind pe umerii lor, au pășit cu î 
mândrie studenții l.M.P. Cu fie- $ 
care an numărul lor a sporit, noi 
și noi cadre tinere de ingineri 
au luat drumul producției, al mi
nei. Dacă la început, institutul 
număra doar 160 d- st.,de/.țt, in

;ș

*
miine vor •
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„Fruntași în producfie și sport"
loana sportivilor a fost deschisă 
de echipa de handbal în 7 a fe
telor de la S.S.E. Petroșani., Au 
urmat apoi pugiliștii asociației

In marșul tineresc al sporti
vi vilor, în fata tribunei a apărut 

primul pluton al celor care își 
consacră timpul lor liber între

Parada militară și demonstrația oamenilor muncii 
din Capitală

cerilor sportive, întărindu-și să
nătatea și vigoarea pentru a pu
tea munci cu și mai mult elan.

Ca o apreciere dată celei mai 
tinere formații promovată recent 
în prima categorie a tării, co

Cuvîntarea
Lazăr

(Urmare din pagina l-a)

anul 1938 Rotnînia burghezo- 
moșierească.

Profunde transformări au a- 
vut loc în acești ani in agricul
tura tării noastre. Cea mai mare 
parte a țărănimii a pășit pe ca
lea arătată de partid, calea a- 
griculturii socialiste. La începu
tul lunii iunie a. c.. 84,2 la sută 
din familiile țărănești făceau 
parte din unitățile agricole so
cialiste, care cuprind 85,3 la sută 
din suprafața arabilă a țării.

In pas cu dezvoltarea indus
triei . și agriculturii țării se dez
voltă și industria și agricultura 
regiunii noastre. La Hunedoara, 
alături de importantele agregate 
puse în funcțiune în ultimii ani, 
se înalță rapid construcția unui 
nou furnal de 1000 m, c., a unui 
cuptor Martin de 400 tone, a la
minorului de 450 milimetri. In 
Valea Jiului se construiește ma
rea preparație de la Coroiești, 
Sectorul socialist cuprinde 81,48 
la sută din numărul total al 
gospodăriilor țărănești și 83,7 la 
sută din suprafața arabilă a re
giunii.

Crearea unei puternice indus
trii, succesele obținute în trans
formarea socialistă a agricultu
rii s-au materializat în crește
rea continuă a nivelului1 de trai 
material și cultural al oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Faptul că partidul și guver
nul au luat un șir neîntrerupt 
de măsuri pentru sporirea sa
lariilor oamenilor muncii și pen
tru reducerea prețurilor — cum 
este și recenta hotărîre a parti
dului și guvernului privind spo
rirea salariilor muncitorilor, ca
drelor didactice, medicilor și al
tor categorii de oamenii ai mun
cii și reducerea prețurilor la o 
serie de mărfuri, faptul că în 
întreaga tară se înfăptuiește un 
susținut program de construcții 
de'locuințe, că cheltuielile statu
lui pentru ocrotirea sănătății au 
crescut în ultimii 10 ani de 4,5 
ori — dovedesc că socialismul 
asigură celor ce muncesc nu nu
mai libertăți pe care nu le-au a- 
vut niciodată în trecut, dar și 
condiții tot mai bune de trai.

Succesele istorice obținute de 
poporul nostru în construirea 
socialismului au ridicat presti
giul Republicii Populare Romîne 
în • lume. Pînă și dușmanii noș
tri sînt nevoiti să recunoască 
trăinicia orîndiuirii noastre de
mocrat-populare, succesele obți
nute în dezvoltarea țării.

La temelia politicii externe a 
Republicii Populare Romîne — a 
continuat vorbitorul — stă prie
tenia frățească și alianța de 
nezdruncinat cu Uniunea Sovie
tică și celelalte tărî ale lagăru
lui păcii și socialismului.

întărind prietenia cu Uniunea 

sportive Minerul Lupenî în rîn- 
dul cărora au apărut campioni 
regionali ca Florea Constantin, 
Sărăcin Nicolae și alti tineri la 
fel de harnici în sport* și în 
muncă.

tovarășului 
David

Sovietică, cu țările lagărului so
cialist, cu toate popoarele iubi
toare de pace, poporql nostru a- 
pără cu fermitate cauza păcii, 
depune toate eforturile pentru a 
zădărnici planurile acelora ce 
vor să ducă omenirea într-un 
nou război. Poporul nostru spri
jină din adîncurile inimii propu
nerile Uniunii Sovietice de în
făptuire a dezarmării generale și 
totale, de creare a unei lumi fără 
arme, fără armate și fără răz
boaie.

Tovarăși,
Alături de întregul nostru po

por, oamenii muncii din Valea 
Jiului au întîmpinat marea săr
bătoare de astăzi desfășurînd 
larg întrecerea socialistă pentru* 
îndeplinirea sarcinilor stabilite 
dte cel de-.al ГГІ-lea Congres al 
partidului.

Muncind , cu abnegație, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, pentru traducerea în via
ță a angajamentelor anuale luate 
cu prilejul celei de a 40-a ani
versări a partidului, oamenii 
muncii din Valea Jiului au reușit 
ca în perioada dintre 1 Mai — 
23 August să raporteze noi suc
cese în muncă — contribuții de 
preț la întărirea puterii econo
mice a patriei noastre, la apăra
rea păcii. Așa de exemplu, mun
citorii, tehnicienii și Inginerii die 
la mina Uricani și-au depășit în
că în cursul lunii iulie angaja
mentul anual la principalii in
dici, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de la Uzina de reparat 
utilaj minier Petroșani, de la 
termocentrala Paroșeni, prepara- 
ția Petrila, mina Petrila, șantie
rul preparației Coroiești, între
prinderea de explorări Lupenii și 
din multe alte unități au reali
zat și depășit în cinstea zilei de 
23 August, angajamentele anuale 
cu privire la economii.

Tradiționalul bilanț al muncii 
pe care-l! facem astăzi arată că 
muncitorii, tehnicienii și ingine
rii din Valea Jiului, în frunte 
cu comuniștii, au pus la dispo
ziția economiei naționale peste 
plan dte la începutul anului șî 
pînă în prezent 143.000 tone de 
cărbune cocsificabil și energetic, 
peste 3 milioane kWh energie 
electrică, precum și însemnate 
cantități de fire de mătase arti
ficială, produse lemnoase și bu
nuri* de larg consum.

In încheierea cuvîntării sale 
vorbitorul a felicitat în numele 
Comitetului, orășenesc de partid 
și al Comitetului executiv al 
Sfatului popular orășenesc pe 
participanta Ia mitingul oameni
lor munci din orașul Petroșani 
pentru rezultatele obținute în 
traducerea în viață a sarcinilor 
trasate de cel de-al Ш-lea Con
gres al partidului.

In dimineața zilei de. ,23 .Au
gust în Piața Stalin dinJMȘapi- 
tală a avut loc tradiționala pa
radă militară și demonstrația 
oamenilor muncii consacrată ce
lei de-a 17-a aniversări a elibe
rării Romîniei de sub jugul fas
cist.

Tribunele împodobite cu ghir
lande de flori și verdeață, sutele 
de steaguri tricolore și roșii ca
re fluturau în bătaia vîntului de 
dimineață dădeau un aspect săr
bătoresc pieții.

Deasupra tribunei oficiale se 
afla o mare stemă a Republicii 
Populare Romîne avînd înscrise 
de o parte și de alta datele fes
tive „1944—1961“. sub care se 
afla urarea „Trăiască 23 August, 
ziua eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist!“.

In tribune se aflau conducă
tori ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, generali și 
ofițeri superiori activi și de re
zervă ai forțelor noastre armate, 
fruntași în muncă din întreprin
derile bucureștene, academicieni 
și alți oameni de știință, artă șî 
cultură, ziariști și corespondenți 
ai presei străine, oaspeți de peste 
hotare.

In tribuna rezervată corpului 
diplomatic au luat loc șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București, atașatii militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

In piață erau aliniate trupe 
ale forțelor noastre armate.

La ora 8, primiți cu puter
nice și îndelungi aplauze, în tri
buna oficială au luat loc tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceau
sescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea; membri ai C.C. 
al P.M.R. și ,ai guvernului. In 
tribuna oficială ia loc de aseme
nea mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko, comandant supretn 
al Forțelor Armate Unite alte 
statelor participante la Tratatul 
dfe la Varșovia, care se află la 
odihnă în țara noastră.

Trompete vestesc începerea 
festivității. Intr-o mașină des
chisă, în Piața Stalin sosește 
ministrul Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, general de armată 
Leontin Sălăjan. Trupele alinia
te în piață prezintă onorul.

Comandantul parăzii militare, 
general-locotenenf Marcu Stan, a 
prezentat raportul.

Ministrul Forțelor Armate, în
soțit de Comandantul parăzii tre
ce apoi în revistă trupele și le 
felicită călduros cu prilejul celei 
de-a 17-a aniversări a eliberării 
patriei de sub jugul fascist. Tn 
piață răsună puternice urale.

General de armată Leontin

Recepfie în
In seara zilei de 23 August 

președintele Consiliului! de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a oferit o recepție în saloa
nele Consiliului dte Miniștri cu 
prilejul celei de-a 17-a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist.

La recepjie au luat parte to
varășii : Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexan
dru Drăghici, Ion Gheorghe Mau
rer, Alexandru Moghioroș, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, ge
neral de armată Leontin Sălă
jan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea; 
membrii aî C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului; conducători .ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor ob
ștești; generali și ofițeri superi
ori activi și de rezervă ai forje
lor noastre armate; activiști aî 
organelor centrale de partid și 

• de stat; (feputati aî Marii Adu
nări Naționale; academicieni șî 
alți oameni de știință și cultu
ră, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, 
mareșalul Uniunii Sovietice, A. A. 
Greciko, precum șî numeroși 
oaspeți de peste hotare.

Ea recepjie au luat parte șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 

Sălăjan urcă apoi Ia tribuna o- 
ficială.

★

Potrivit tradiției; parada a fost 
deschisă și în acest an de ofițerii 
elevi ai Academiei Militare Ge
nerale, urmați de elevii școlilot 
de ofițeri, de infanteriști, grăniceri 
și marinari. Bucureștenii, oaspeții 
prezenți în tribune, îi salută cu 
căldură, cu ovații furtunoase. Mulți 
dintre militari poartă pe vestoane 
insignele de ■„Militar de frunte“ 
și de „Specialist de clasă", onoare 
de care se fac vreidnicî cei mai 
iscusiți ostași din Armata Popu
lară Romînă.

Parada militară continuă cu de
filarea unităților mecanizate. In 
vasta Piață pătrunde o coloană 
lungă de mașini. Infanteriștii cu 
căști de oțel sînt ambarcați pe 
transportoare blindate, pe autoam- 
fibii și mașini suple de front. O 
puternică impresie o stîrnesc pa- 
rașutiștii.

Sunetele fanfarei sînt acoperite 
de uruitul șenilelor. Autotractoare 
remorchează tunuri și obuziere de 
diferite calibre, guri de foc de o 
mare precizie și eficacitate în lup
tă.

După defilarea artileriei cu 
reacție șî a regimentului de artile
rie antiaeriană, prin fața tribune
lor trec tancurile, mașini de luptă 
perfecționate, adevărate cetăți de 
oțel pe șenile.

La paradă în cinstea lui 23 Au
gust participă și unități de aviație. 
Pe cerul Capitalei evoluează for
mații de avioane cu reacție, mai 
iuți ca sunetul, pilotate de ade- 
vărați șoimi ai văzduhului.

In aplauzele furtunoase ale mul
țimii își fac apariția rachetiștii. 
Trec în rînduri perfect aliniate 
platforme purtătoare de rachete 
antiaeriene, arma modernă de lup
tă cu care este înzestrată Armata 
noastră populară.

Parada militară a luat sfîrșit.
Primite cu îndelungi aplauze își 

fac lapariția în vasta piață, în su
netele marșului partizanilor, bata
lioanele gărzilor muncitorești. Mii 
de muncitori cu mîinile încleștate 
pe arme; într-o perfectă aliniere, 
trec prin fața tribunelor cu pasul 
ferm și cadențat; conștienți de pu
terea lor — puterea clasei mun
citoare eliberate, a întregului po
por.

Piața este inundată de câteva 
mii de copii; purtători ai cravate
lor roșii. Din coloane se desprinde 
un irup de copii care oferă flori 
conducătorilor partidului și statului.

începe marea demonstrație a oa 
meniîor muncii din întreprinderii' 
și instituțiile orașului.

Pancartele purtate în coloane, pe 
care sînt înscrise nume de fabrici 

cinstea zilei de 25 August
la București, atașaji militari și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

In timpul recepției, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
a rostit următorul toast:

Dragi tovarăși,
Stimați oaspeți,
De ziua marii sale sărbători 

naționale — aniversarea elibe
rării țării de sub robia fascistă, 
poporul nostru, liber și stăpîn 
pe destinele sale face, ca în fie
care an*, bilanțul muncii sale en
tuziaste și pline de abnegație 
pentru înflorirea și progresul 
patriei noastre dragi.

întregul nostru popor lucrea
ză cu înflăcărat patriotism, cu 
hărnicie și pricepere pentru a da 
viață mărețului program trasat 
de Congresul al III-lea al parti
dului. Sîntem îndreptățiți să pri
vim cu bucurie șl satisfacție re
zultatele obținute în dezvoltarea 
economică și culturală a țării, în 
asigurarea unui nivel de trai din 
ce în ce mai ridicat celor ce 
muncesc.

O vie manifestare a hotărîrii 
oamenilor muncii de a obține noi 
și noi succese în lupta pentru 
construirea socialismului a fost 

și uzine, arată că Bucureștiul este 
un puternic centru muncitoresc în 
plină înflorire; mîndrie a întregului 
popor. Industria bucureșteană șî-a 
lărgit continuu activitatea ajun
gând ca cele aproape 250 de între
prinderi ale sale să dea astăzi o 
cincime din producția industrială 
a țării, în condițiile cînd aceasta 
a crescut de 5 ori fată de anul 
1938.

Ca în fiecare an oamenii mun
cii au adus cu ei Ia marea de
monstrație imagini sugestive ale 
schimbărilor petrecute în cartierele 
în care locuiesc și muncesc. Iată 
în coloane firme ale unor noi 
întreprinderi : „Combinatul de mo
bilă Pipera", „Fabrica de produse 
lactate Militari" etc.

In rîndurile demonstranților se 
află colectivele de muncă a 54 de 
întreprinderi metalurgice și cons
tructoare de mașini care dau pes
te 32 Ia sută din producția indus
triei Capitalei. Industria chimică 
— ramură cu mari perspective de 
dezvoltare, care în acest an dă o 
producție de 11 ori mai mare йе- 
cît în 1938 — este reprezentată 
de colectivele de muncă din 22 de 
întreprinderi care produc mase 
plastice, coloranți, medicamente 
etc.

In larga piață se încing minu
nate jocuri romînești. Imbrădați 
în pitorești costume naționale își 
arată măiestria membrii echipelor 
artistice care și-au disputat în- 
tîiețatea în finala celui de-al VI- 
lea Concurs al artiștilor amatori 
de la orașe șT sate.

In acordurile unui marș, în pia
ță își face apariția prima coloană 
din cei peste 10.000 de sportivi 
bucureșteni, care participă la de
monstrație. In frunte pășesc cam
pioni olimpici si mondiali, record
mani europeni Sau ai lumii, care 
s-au comportat strălucit în marile 
competiții internaționale luptînd 
pentru gloria sportivă a patriei.

Trecînd prin fața tribunelor 
sportivii alcătuiesc cu trupurile lor 
cuvinte scumpe poporului nostru: 
„23 August", „Pace", „U-R-S-S/5 
și „R.P.R.”. .

Parada militară și marea de
monstrație a oamenilor muncii din 
București cu prilejul celei de-a 17r 
a aniversări a eliberării patriei a 
durat mai bine de 4 ore.

*

In cursul după-amiezii și seara 
au avut loc mari manifestații ar- 
tistico-culturale de masă. Mii de 
formații artistice profesioniste și 
de amatori; ansambluri și orches
tre au prezentat bogate programe. 
Capitala a fost feeric luminată de 
jocuri de artificii. S-â dansat în 
piețe pînă noaptea târziu.

(Agerptes)

minunata demonstrație de astăzi 
la care ați asistat cu toții.

Consacrîndu-și talentul și e- 
nergia muncii sale constructive, 
poporul romîn prețuiește și res
pectă munca pașnică a tuturor 
popoarelor. Pentru țara noastră, 
pentru lagărul socialist nu există 
preocupare mai înaltă, sarcină 
mai nobilă în domeniul politicii 
externe, decît salvgardarea păcii 
în întreaga lume.

Țara noastră va milita și de 
aici înainte cu hotărîre și perse
verență pentru pace în întreaga 
lume.

Să ridicăm paharul:
Pentru înflorirea continuă a 

Republicii Populare Romîne,
Pentru bunăstarea și fericirea 

poporului romîn,
Pentru pace și colaborare între 

popoare.
★

Decanul corpului diplomatic, 
ambasadorul R.P.D. Coreene, Kim 
Ben Dik a toastat pentru pros
peritatea Republicii Populare Ro
mîne, în sănătatea președintelui 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și a președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească. 

(Agerpres)1
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